
   Uchwała Nr XXXIX/289/2009 
Rady Gminy Kłodawa  

                                                        z dnia 28 października 2009roku 
  
W sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym  
( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)  art.184 ust.1 pkt 1,2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o 
finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami). 
 
Rada Gminy uchwala co następuje : 
 
§1  1.Zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę  80.993,00zł , tak jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej Uchwały . 
       2. Zmniejsza się dochody budŜetu gminy o kwotę 1.175.847,00 zł , tak jak w załączniku Nr 
1 do niniejszej Uchwały . 
  
 § 2   1.Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę    80.993,00 , tak  jak w załączniku Nr 2 do 
niniejszego Uchwały. 
         2.Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 1.175.847,00zł, tak jak w załączniku Nr 2 
do niniejszej Uchwały. 
 
§ 3  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§ 4  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

/Andrzej Legan / 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

DOCHODY 



Dział 700 Rozdział 70005  paragraf 0870 zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaŜy składników 
majątkowych o kwotę 1.000.000,00zł , do budŜetu na rok 2009 załoŜono ,Ŝe wpływy z  tego 
tytułu wyniosą 1.310.800,00zł ,   dwa razy ogłaszany był przetarg na  sprzedaŜ gruntów ,nikt nie 
przystąpił do przetargu na kupno przygotowanych do zbycia nieruchomości .Z uwagi na 
trudności ze zbyciem nieruchomości zmniejsza się dochód z tego tytułu. 
 
Dział 750 rozdział 75095 zwiększa się dochody o kwotę 6.500,zl - są to dochody sołectw: 
Kłodawa -  6.330,00zł , Chwalęcice - 170,00zł 
  
Dział 754 rozdział 75412 dochód w kwocie 10.000,00 zł za umieszczenie reklamy  przy remizie 
OSP RóŜanki, pozostałe zmiany w tym rozdziale polegają na zmianie klasyfikacji budŜetowej. 
 
Dział 756  zwiększa się podatek od środków transportowych o kwotę 250.000,00zł w rozdziale 
75615 jest to podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , i zmniejsza się 
podatek od środków transportowych o kwotę 250.000,00zł w rozdziale 75616  jest to podatek od 
osób fizycznych - dostosowanie planu do rzeczywistego wykonania. 
 
W rozdziale 75621 zmniejsza się podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł 
do budŜetu na rok 2009 przyjęto ,Ŝe wpływy z tego tytułu wyniosą 150.000,00 zl jest podatek 
przekazywany przez Urzędy Skarbowe , w związku z rozliczeniami podatników za lata ubiegłe i 
zwrotami z tego tytułu dochód nie będzie wykonany. 
 
Dział 758 rozdział 75801  zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 75.847,00zł 
zmniejszenie następuje na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów .Zespół Szkół w Kłodawie 
przy wypełnianiu danych SIO błędnie wykazał według stanu na dzień 30.09.2008r liczbę dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju , wykazano 19 dzieci , a nie powinne być one 
wykazane. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2009 została nieprawidłowo 
skalkulowana z uwzględnieniem zawyŜonej o 19 uczniów . 
 
Dział 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody z tytułu wpłat za przedszkole o kwotę 
38.000,00zł  , w związku ze  zmianą organizacyjną Przedszkola w Kłodawie . 
 
Dział 852 rozdział 85212 zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00zł są to dochody z tytułu 
odzyskanej zaliczki alimentacyjnej ( 50%) i funduszu alimentacyjnego ( 20%). 
 
Dział 853 rozdział 85311 wielkość dochodów nie ulega zmianie , zmiana dotyczy klasyfikacji 
budŜetowej. 
 
Dział 900 rozdział 90095 zwiększa się dochody o kwotę 6.493,00 zł jest to dotacja z Powiatu 
Gorzowskiego  na sprzątanie terenów gminnych o cennych walorach przyrodniczych ,edukacja 
ekologiczna młodzieŜy szkolnej, obsadzanie drzewami i krzewami gminnych terenów. 
 
 
 
 
 
WYDATKI : 



 Dział 600 rozdział 60016 zmniejsza się wydatki na remont dróg o kwotę 600.000,00 zł i na 
wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł . Zmniejszenie wydatków na drogi nie  będzie 
zmniejszało   zakresu prac na drogach gminnych zaplanowanych na 2009r. , (uchwałą Nr 
XXXVIII/270/2009  zwiększone zostały wydatki na drogi o kwotę 873.309, 00zł  ). 
 
Dział 710 rozdział 71004 zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00zł  środki były przeznaczone 
na plany zagospodarowania przestrzennego i studium , zadanie nie zostanie wykonane z  winy 
biura wykonującego zlecenie. 
Rozdział 71035 zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000,00 zł - środki były przeznaczone na 
cmentarze. 
 
Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł i przeznacza się na zakup 
samochodu dla OSP RóŜanki 
 
Dział 801 rozdział 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę 75.847,00 zł na skutek zmniejszenia 
części subwencji oświatowej. 
Rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 38.000,00zł i przenosi się między paragrafami w związku 
ze zmianą finansowania Przedszkola w Kłodawie - powołana jednostka budŜetowa. 
Zwiększenie pochodzi z dochodów Przedszkola. 
 
Dział 852 rozdział 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na 
obsługę funduszu alimentacyjnego , środki pochodzą z dochodów funduszu. 
 
Dział 900 rozdział 90095 zwiększa się wydatki - pozostała działalność o kwotę 6.493,00 zł  
środki pochodzą z dotacji od Powiatu Gorzowskiego  z przeznaczeniem edukacje ekologiczną, 
sprzątanie terenów o cennych walorach przyrodniczych. 
 
Dział 926 rozdział 92605 zmniejsza się wydatki o kwotę 110.000,00zł - zmniejsza się środki 
przeznaczone w budŜecie gmniny na lotnisko i boisko w Zdroisku.  
 
 
 


